
PROTOKÓŁ  Nr XXIV
sesji Rady Gminy w Przyrowie

odbytej w dniu 27 kwietnia 2006 roku

Sesję Rady Gminy o godz. 10-tej otworzył Przewodniczący Rady Gminy 
Rajmund Michalik witając przybyłych i stwierdzając prawomocność obrad.
Zgodnie z załączoną lista obecności w obradach uczestniczyło 13 radnych, co 
stanowi 87 % składu Rady.
Radni nieobecni :
– Lech Pokorny – nieobecność została usprawiedliwiona

Spoza Rady w obradach uczestniczyli :

Wójt Gminy – mgr inż. Robert Nowak
Skarbnik Gminy – Ewa Kozioł
Radca prawny – mgr Jadwiga Bus
Kierownik GOPS – Marianna Jędras
oraz zaproszeni do udziału w obradach radni Rady Powiatu w Częstochowie mgr 
Maria Stępień i mgr Gabriel Knap.
W obradach uczestniczyła także mgr inż Zuzanna Bruzda – doradca rolny z 
Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

Ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w
             załączeniu). Wójt Gminy wniósł o wprowadzenie w punkcie 6 porządku 
obrad „podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 131/XXIII/06 Rady 
Gminy w Przyrowie z dnia 24 lutego 2006 roku”, następnie wniósł o wycofanie z 
porządku obrad Uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy Przyrów (ze względu na brak opinii SANEPID-U, która 
jest obowiązkowa), a w miejsce tej uchwały – jako punkt 14 -  wprowadzenie 
uchwały dotyczącej uchylenia uchwały w sprawie ustalenia opłat za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Jako punkt 15 porządku 
obrad zaproponował wprowadzenie „Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na rozwiązanie stosunku pracy z radnym gminy”.
Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad uwzględniający 
wnioskowane przez Wójta Gminy zmiany.
Do proponowanego porządku obrad uwag nie zgłoszono.
Za jego przyjęciem radni opowiedzieli się jednomyślnie.

Ad . 3 . Do Protokółu poprzedniej, XXIII sesji rady Gminy< uwag nie zgłoszono.
             Za jego przyjęciem radni głosowali jednomyślnie.

Ad . 4 . Wójt Gminy przedstawił informację z działalności międzysesyjnej, w której 
             poinformował o bieżących wydarzeniach zaistniałych w okresie od 
ostatniej sesji, i tak:
— 27 lutego uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Związku Gmin Jurajskich w

 Poraju – został uchwalony budżet i udzielono absolutorium Zarządowi,
— 3 marca w naszej sali konferencyjnej odbyło się zebranie członków Banku 

Spółdzielczego w Niegowie o/w Przyrowie – omawiano sprawy wyników 



finansowych naszego oddziału, odbyły się również wybory do Walnego 
Zgromadzenia jak również i Rady Nadzorczej Banku w Niegowie,

— 23 marca odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju 
Gminy Przyrów, które odbyło się w szkole w Woli Mokrzeskiej na którym 
podjęto czynności Statutowe jak również zapoznano się z funkcjonowaniem 
szkoły niepublicznej na prawach szkoły publicznej,

— 31 marca odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia – poruszane 
były kwestie nowych środków na aktywną walkę z bezrobociem, sprawy 
dotyczące robót publicznych, interwencyjnych,

— 20 marca był planowany przetarg na przebudowę płyty Rynku w Przyrowie, ale 
niestety nie odbył się gdyż nie została złożona żadna oferta wobec czego 
został on unieważniony. Ogłoszono nowy na dzień 31 maja br.. Mimo, że 
przetarg się nie odbył Wójt podjął decyzję o wycince drzew w Rynku po to aby 
uniknąć później cięcia na sokach (Starosta wydał w tym względzie pozytywną 
decyzję),

— 6 i 7 kwietnia w Poznaniu odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Gmin 
Wiejskich – bardzo mocno były tam podnoszone kwestie finansowania oświaty, 
zmian w strukturze oświaty. Omawiany był również Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 i roli gmin wiejskich i samorządów 
wiejskich jeśli chodzi o możliwości pozyskiwania środków,

— 11 kwietnia minął termin składania ofert na remont mostu w Zalesicach. Oferty 
wpłynęły ale przetarg nie został zakończony, ponieważ nie mamy umowy z 
Wojewodą na dotację na to zadanie,

— 13 kwietnia doprowadziliśmy do końca sprawę dotyczącą błędu Pana 
Wojewody w komunalizacji naszego Ośrodka Zdrowia, i podpisaliśmy akt 
notarialny z miastem Częstochowa, w którym to miasto daruje nam 
nieruchomość Ośrodka Zdrowia i Apteki na rzecz gminy,

— 20 kwietnia odbył się powiatowy finał Turnieju Wiedzy Pożarniczej przy 
współorganizacji Zarządu Gminnego OSP i Gimnazjum w Przyrowie,

— 21 kwietnia gościliśmy 34 jednostki kompanii obwodowej OSP z terenu 
działania Komendy Miejskiej na manewrach, które były organizowane przy 
współudziale Zarządu Gminnego i Nadleśnictwa Gidle,

— 23 kwietnia odbyła się I degustacja gminna potraw regionalnych – 
uczestniczyły 4 miejscowości,

— 24 kwietnia odbyła się wizytacja Pani Dyrektor Zycimskiej z oddziału 
Kuratorium w temacie utworzenia zespołu szkól,

— zakończyła się kampania sprawozdawcza w jednostkach OSP na terenie 
gminy,

— od 28 marca trwa kontrola prowadzona przez inspektorów RIO,
— trwa budowa kanalizacji w Zarębicach, roboty postępują planowo,
— oczekujemy na stanowisko Urzędu Marszałkowskiego w kwestii środków na 

mapy zasadnicze, co wiąże się z projektowaniem dalszych inwestycji. W tej 
chwili otrzymaliśmy (w zasadzie otrzymał powiat, ale na nasz wniosek i na 
nasze zadanie) 25 tys. zł. na mapy ewidencyjne i mapy zasadnicze dla 
Wiercicy,

— oczekujemy (dziś Zarząd Województwa się tym tematem zajmuje) na środki na 
remont dróg polnych,

— kwestia dziurowania – ogłoszony został przetarg nieograniczony. Wpłynęło po 
1 ofercie na każde zadanie. Do 19 maja dziurowanie ma się zakończyć, 
zrobimy tyle na ile starczy nam pieniędzy.



Ad . 5 . Interpelacje i wnioski zgłosili :

— radny Radło zgłosił konieczność dziurowania drogi w Bolesławowie
Wójt odpowiedział, że temat jest znany i zostanie to zrobione

— radny Radło poprosił również o nawiezienie żużla na drodze koło Pani sołtys
(po pracach wodociągowych jest wyrwa),

— radny Kolan poruszył sprawę rowu w Zalesicach (koło Pana Synowca) zapytał 
czy sprawa ta w jakiś sposób zostanie rozwiązana ?
Wójt odpowiedział, że była tam przeprowadzona przez Panią Janicką i Pana 
Czarneckiego wizja lokalna – w przerwie sesji Wójt udzieli szczegółowych 
informacji w tej kwestii.
         Radny Knap poprosił o udzielenie głosu ponieważ chce udzielić 
odpowiedzi radnemu Kolanowi w kwestii ustawienia znaków w Wiercicy i 
Zalesicach.

Przewodniczący Rady zezwolił na zabranie głosu.
Radny Knap poinformował, że w tej sprawie wystosowane zostało pismo, w 
odpowiedzi podano, że w ciągu miesiąca i w Wiercicy i w Zalesicach znaki mają 
zostać ustawione.
– radny Kolan zgłosił konieczność wycięcia leszczyn na drodze w Zalesicach

 (koło jego domu) ponieważ zasłaniają widoczność i stojący tam znak „STOP”
Radny Knap odpowiedział, że zajmie się tą sprawą

– radny Radło zgłosił, że w Bolesławowie przy przejeździe kolejowym jest źle 
ustawiony znak (jest mało widoczny)
Radny Knap obiecał, że porozmawia w tej sprawie z kierownikiem obwodu 
drogowego p. Klimasem

– radny Hamerla zapytał czy będzie zrobiona studnia w Zarębicach
Wójt odpowiedział, że rozmawiał już w tej sprawie i będzie to zrobione przy 
okazji budowy przepompowni w PGR-rze

– radny Hamerla wnioskuje o zlikwidowanie tablicy informacyjnej Przyrów – 
Knieja
Radny Michalik w odniesieniu do powyższej wypowiedzi dodał, że – co już 
wcześniej zgłaszał – w ogóle należy zmienić to oznakowanie bo zarówno od 
strony Przyrowa, jak i Knieji oznakowanie jest mylące dla kierowców i 
zwłaszcza duże samochody, które wjadą w drogę na Kopaniny mają później 
problemy

– radny Wiśniewski zwrócił się o, chociaż na razie, doraźne „załatanie” drogi
Wiercica – Przyrów
Wójt powiedział, że dziurowanie na tym najgorszym odcinku zostanie 
wykonane
Radny Knap natomiast wskazał, że nie jest możliwe by wszystkie remonty dróg 
zostały wykonane w jednym czasie, realizuje się je według przyjętego 
harmonogramu

– radny Boborowski zwrócił się do radnego Knapa o zainteresowanie się 
poprawą odcinka drogi w kierunku Dąbku do zakrętu – bardzo na tym odcinku 
popękała nawierzchnia, a droga ta robiona była w ubiegłym roku
Radny Knap odpowiedział, że przyjedzie zobaczyć jak wygląda ta droga w 
środę z kierownikiem Klimasem i uważa, że powinno to zostać naprawione w 
ramach gwarancji

– radny Boborowski zwrócił sie następnie do Wójta i poinformował, że „na 
Skałce” ul. Leśna jest utrącony hydrant. Został on co prawda prowizorycznie 
zabezpieczony, ale trzeba dokonać właściwej naprawy, aby można było z niego 
korzystać.



Przy okazji podziękował też za ustawienie znaków na ul. Miłej
– radna Miedzińska – zwracając się do radnego Knapa _ poprosiła o podjęcie 

konkretnych działań zmierzających do naprawy (w ramach gwarancji) drogi w 
Sierakowie i powiadomienie Jej i Rady Sołeckiej o ustaleniach w tym 
względzie. Ewentualnie zadeklarowała, że jeśli zostanie poinformowana o 
terminie sesji Rady Powiatu, to weźmie w niej udział wraz z członkami Rady 
Sołeckiej i na sesji zgłosi ten problem, może wtedy droga zostanie wreszcie 
naprawiona.

– Kolejna sprawa zgłoszona przez radną Miedzińską dotyczyła odcinka drogi od 
kapliczki w stronę Staropola, która również miała być remontowana, a nic się w 
tym kierunku nie robi
Radny Knap odpowiedział, że droga ta – odcinek 900 m – jest 
zagwarantowana do realizacji w roku bieżącym.

– Radny Boborowski zwrócił się do Wójta, by – odnośnie planowanego zebrania 
w sprawie oświetlenia ul. Ogrodowej w Woli Mokrzeskiej – odpowiednio 
wcześniej ustalić termin i poinformować o nim mieszkańców
Wójt odpowiedział, że zawsze odpowiednio wcześniej mieszkańcy mają 
informację o planowanym terminie zebrania.

– Radna Miedzińska ponownie zwróciła sie do radnego Knapa pytając do kogo 
należy utrzymanie rowu wzdłuż drogi Julianka - Sieraków
Radny Knap odpowiedział, że skoro jest to droga powiatowa to i rów jest do 
niej przypisany.
Wobec czego radna Miedzińska wskazała na konieczność oczyszczenia i 
pogłębienia rowu na odcinku od mostku w lesie w stronę Julianki
Radny Knap odpowiedział, że zajmie się tą sprawą

– radny Nowak zgłosił Wójtowi konieczność uprzątnięcia wysypiska i terenu 
wokół niego
Wójt w odpowiedzi poinformował, że 2 tygodnie wcześniej było to wykonane, 
niemniej stwierdził, że skoro znów jest taka potrzeba to zostanie to zrobione.

Ad . 6 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt Uchwały w sprawie uchylenia
             uchwały Nr 131/XXIII/06 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 24 lutego 2006 
roku.
Wójt wyjaśnił, że konieczność podjęcia tej uchwały wynika z faktu, że RIO stoi na 
stanowisku, że nie ma konieczności podejmowania Uchwały przez Radę bowiem 
Wójt Gminy – w ramach posiadanych uprawnień – może decyzję w tej sprawie 
podjąć Zarządzeniem.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 132/XXIV/06 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
– w obecności 13 radnych – jednomyślnie.

Ad . 7 . Sprawozdanie opisowo – analityczne z wykonania budżetu gminy Przyrów 
             za 2005 rok (w załączeniu) zostało radnym przesłane łącznie z 
zawiadomieniem  o zwołaniu sesji. Wobec tego Przewodniczący Rady poprosił o 
zgłaszanie uwag i pytań w odniesieniu do sporządzonego sprawozdania.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
W związku z tym Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczących 
poszczególnych Komisji Rady Gminy aby przedstawili – wypracowane w trakcie 
odbytych posiedzeń komisji – opinie na temat realizacji zadań gospodarczych i 
budżetu gminy za 2005 rok.
Wszystkie Komisje wydały pozytywną opinię o realizacji budżetu i zadań z niego 
wynikających oraz opowiedziały się za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy z 



tego tytułu.
Następnie Przewodniczący Rady zapoznał radnych z treścią wniosku Komisji 
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów.
Po czym odczytał Uchwałę Nr 4100/VII/1/2006 z dnia 4 kwietnia 2006 roku
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w 
sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Przyrowie. 
Wydana opinia jest pozytywna.
Następnie Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – zapoznała 
radnych z Uchwałą Nr 4100/I/91/2006 z dnia 23 marca 2006 roku I Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o 
przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 
2005 rok.
W odniesieniu do przedstawionego wniosku Komisji Rewizyjnej i opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej Radni nie zgłosili uwag.

Ad . 8 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia
             absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2005 rok.
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 133/XXIV/06 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
– w obecności 13 radnych – jednomyślnie.

Ad . 9 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt 
             uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 211/XXIX/02 Rady Gminy w 
Przyrowie z dnia 5 czerwca 2002 roku w sprawie podziału gminy na okręgi 
wyborcze.
Uwag w tym względzie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 134/XXIV/06 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

Ad . 10 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt 
               uchwały w sprawie dofinansowania remontu drogi powiatowej S-1098 
Julianka – Sieraków – Konstantynów w m. Sieraków, oraz drogi wojewódzkiej 
DW 793.
Uwag w tym względzie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 135/XXIV/06 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

Ad . 11 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt 
               uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Uwag w tym względzie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 136/XXIV/06 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została
jednomyślnie.



Ad . 12 . Pani Jędras przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnego
              Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie za rok 2005 (w załączeniu).
Do przedstawionego sprawozdania uwag nie zgłoszono.
Radni – jednomyślnie – opowiedzieli się za jego przyjęciem do akceptującej 
wiadomości.

Ad . 13 . Wójt – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały
               w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Przyrowie przy ul. Szkolna 44.
Poinformował przy tym, że w odniesieniu do projektu tej uchwały Rada 
Pedagogiczna Gimnazjum odniosła się pozytywnie,  opinia Rady Pedagogicznej 
Szkoły Podstawowej w Przyrowie była negatywna (głównie chodziło o miejsca 
pracy), natomiast opinia Kuratorium Oświaty w Katowicach jest w tym względzie 
pozytywna (Wójt zapoznał z opinią Kuratorium).
Dodał również, że Statut Zespołu był konsultowany z Kuratorium Oświaty i 
uzgodniony z Wydziałem Nadzoru Wojewody.
Uwag w tym względzie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 137/XXIV/06 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
12 głosami, 1 radny (radna Miedzińska) wstrzymał się od głosowania.

Ad . 14 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt 
               uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 128/XXIII/06 w sprawie 
ustalenia opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie 
ścieków (zdaniem organu nadzoru podjęcie tej uchwały było zbędne w związku z 
czym zasugerowano jej uchylenie).
 Uwag w tym względzie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 138/XXIV/06 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

Ad . 15 . Przewodniczący Rady przedstawił pismo Agencji Restrukturyzacji
               i Modernizacji Rolnictwa – Śląskiego Oddziału Regionalnego w 
Częstochowie dotyczące wyrażenia przez Radę Gminy zgody na odwołanie z 
funkcji Kierownika Częstochowskiego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa Śląskiego Oddziału Regionalnego, Pana Rajmunda 
Michalika, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Gminy.
Następnie – wobec faktu, że sprawa dotyczy jego osoby – poprosił o 
poprowadzenie tego punktu porządku obrad przez swego Zastępcę Pana 
Władysława Nowaka.
Pan Nowak Władysław przedstawił projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na rozwiązanie stosunku pracy z radnym gminy i otworzył dyskusję w tym temacie.
W toku dyskusji, w wypowiedziach zarówno Radni jak i inni uczestnicy obrad 
między innymi Radni Rady Powiatu Częstochowskiego Pani Maria Stępień i Pan 
Gabriel Knap oraz Pani Zuzanna Bruzda – kierownik Powiatowego Zespołu 
doradztwa Rolniczego w Częstochowie, a także Wójt Gminy Przyrów podkreślali 
dobrą pracę zarówno pracowników Agencji jak i Pana Rajmunda Michalika jako 
kierownika Agencji (terminowe i szybkie załatwianie spraw, służenie pomocą i 



sprawne realizowanie zadań, w tym również dla mieszkańców naszej gminy).
Radni oraz Wójt Gminy podkreślali w swych wypowiedziach, że jako gmina 
rolnicza mogliśmy wiele skorzystać z łączenia przez Pana Michalika funkcji 
Kierownika Biura Powiatowego i Przewodniczącego Rady, bo bardzo wcześnie 
mogliśmy się oraz rolnicy z terenu gminy zapoznać z szeregiem istotnych 
informacji. Pan Kierownik stworzył również między innymi dla rolników naszej 
gminy możliwość uczestniczenia na miejscu w programach pilotażowych 
prowadzonych przez Agencję, a poprzedzających wprowadzenie wspólnej polityki 
rolnej. Ponadto podnoszony był także fakt, że Pan Dyrektor Oddziału 
Regionalnego Agencji w swoim piśmie nie wskazał faktycznych przyczyn 
związanych z zamiarem odwołania Pana Michalika z pełnionej funkcji.
               Po zakończeniu dyskusji Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Nowak 
Władysław przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym gminy.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 139/XXIV/06 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
– w obecności 12 radnych – jednomyślnie (radny Michalik Rajmund nie brał 
udziału w głosowaniu).
Dalsze prowadzenie obrad przejął na powrót Przewodniczący Rady Gminy.

Ad . 16 .  Komunikaty i wolne wnioski :

Przewodniczący Rady poinformował, że zarówno do biura Rady Gminy jak i do 
Przewodniczącej Komisji ds. Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej wpłynęło pismo 
rodziców dzieci rocznika 1996 ze szkoły podstawowej w Przyrowie z prośbą o 
podział klasy i utworzenie dwóch równoległych klas IV.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poprosił radną Miedzińska o 
przedstawienie opinii Komisji w tym temacie.
Wcześniej jednak zapoznał obecnych z treścią pisma które wpłynęło do biura 
Rady Gminy .                                                                                              
Radna Miedzińska przedstawiła opinię Komisji Oświaty w tym względzie. Opinia 
Komisji jest negatywna.
Wójt Gminy wskazał, że otrzymał również (o bardzo podobnej treści) pismo w tej 
sprawie. Następnie przypomniał, jak przebiegały wcześniejsze rozmowy z 
rodzicami w tym temacie. Poinformował również, że prawnie nie mamy takiego 
obowiązku by, przy tej liczbie dzieci dokonywać podziału klasy. Koszty jakie 
wiązałyby się z uwzględnieniem wniosku rodziców byłyby bardzo duże ( ok. 90 
tysięcy złotych rocznie X 3 lata = 270 tys.zł.). Wskazał również, że istnieje 
ewentualność – jeżeli komuś nie odpowiadają warunki w jakich przebiega 
nauczanie – przeniesienia dzieci do szkoły do Zalesic (dowóz jest zapewniony).
          Rada Gminy – jednomyślnie – podtrzymała negatywną opinię Komisji 
Oświaty w tym względzie, a co za tym idzie nie przychyliła się do prośby 
skierowanej przez rodziców.

Przewodniczący Rady przedstawił pismo Senatora RP Jarosława 
Laseckiego dotyczące przywrócenia naszemu regionowi statusu województwa. 
Wójt przypomniał, że Rada Gminy już wcześniej podejmowała Uchwałę w tej 
sprawie i jest ona nadal obowiązująca, więc jeśli będzie taka potrzeba to można 
kopię tej uchwały przekazać Panu Senatorowi

Wójt poinformował, że wyjazd na olimpiadę Gmin do Blachowni nastąpi 
1 maja o godz. 9 – tej.

Przewodniczący Rady przypomniał radnym o konieczności wypełnienia 
i złożenia oświadczeń majątkowych najpóźniej do dnia 2 maja br.



Radna Rady Powiatu Pani Maria Stępień podziękowała wszystkim 
radnym, którzy uczestniczyli w zorganizowanym przez Gimnazjum w Przyrowie 
kolejnym już „Dyktandzie gminnym”.
Poinformowała również – nadmieniając, że czyni to z satysfakcją – o istotnych 
wydarzeniach, które ostatnio miały miejsce w kierowanej przez nią placówce :
– w ogólnopolskim konkursie plastycznym 4 uczniów uzyskało wyróżnienie,

 otrzymali dyplomy
– mamy laureatkę, uczennicę kl. III Gimnazjum Dominikę Labochcka, na 

szczeblu wojewódzkim z biologii, oraz została na szczeblu regionu laureatką 
Konkursu „Losy Żołnierza”. Poprzez swoje osiągnięcia  jest ona zwolniona z 
egzaminów z biologii i historii,

– od kilku lat staraliśmy się o to by uczniowie naszej szkoły mogli wziąć udział w 
posiedzeniu sejmu dziecięcego. W tym roku nam się to udało i w dniu 1 
czerwca br. uczennica Bernadeta Płatkowska weźmie udział w Warszawie w 
posiedzeniu tego sejmu.

Pani Zuzanna Bruzda poprosiła radnym, by przekazali w swoich 
miejscowościach, że ona codziennie, do 15 maja br, (łącznie z sobotą) pełni 
dyżury, aby służyć rolnikom pomocą w wypełnianiu wniosków o płatności 
obszarowe.

Ad . 17 . Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady
               podziękował zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął XXIV 
sesję Rady Gminy w Przyrowie.

Protokółowała :

Teresa Dymczyk


